
  
 

    

  

  
  

של  מבחני השערה ורווחי סמך: ניתוח כמותי
  בסדרה 8מאמר מס' /  פשוטהרגרסיה 

  

  מאת: רועי פולניצר
  

, הומוסקדסטיתדורש מספר הנחות. אחת מההנחות היא  הקודם, מודל הרגרסיה הלינארית הקלאסי מאמרכפי שראינו ב

המקדמים הנאמדים הינם בעלי ש הרין נכונות, ינשפירושה שונות קבועה של השגיאות על פני המדגם. אם ההנחות ה

בהשוואה לאמדים אחרים. בדרך כלל נהוג להניח שהשגיאות  תהתכונות הרצויות של חוסר הטייה ובעלי מינימום שונו

  מפולגות נורמלית, מה שמאפשר שימוש בשיטות סטנדרטיות של מבחני השערה על המקדמים הנאמדים.

  

 , מחושב כדלקמן:1Bווח הסמך של מקדם הרגרסיה, ר
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מציעה  p -ערך הלהמובהקות הנמוכה ביותר שעבורה ניתן לדחות את השערת האפס. הפרשנות עוצמת הינו p - ערך ה

 גישה אלטרנטיבית כאשר בוחנים מובהקות סטטיסטית.

  

 :יצוע מבחני השערה על הפרמטרים של הרגרסיה שנאמדובדרגות חופש משמש ל n−2עם  t מבחן
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, לתוך משוואת PX, נקבע על ידי הכנסת הערך החזוי של המשתנה הבלתי תלוי, Ŷ, הערך החזוי של המשתנה התלוי

 הרגרסיה וחישוב
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)החזוי הינו  Y -רווח הסמך עבור ערך ה ) ( )[ ]fcfc stYYstY ×+<<×−   .טעות התקן של החיזויהיא  fsשר כא ˆˆ
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  בינארי: תופסים את השפעתו של משתנה בלתי תלוי )משתני דמימשתנים בלתי תלויים איכותיים (

 מקדם השיפוע הינו השינוי של המשתנה התלוי עבור המקרה שבו משתנה הדמי הוא אחד. �

 .מספר משתני הדמה יהיה תמיד אחד פחות ממספר הקטגוריות �

  

  

 הטרוסקדסטיות מתייחסת להפרה של הנחה זו., בעוד שלתנאי של שונות קבועה של השגיאותהומוסקדסטיות מתייחסת 

 השפעות ההטרוסקדסטיות הינן כדלקמן:

 אומדנים לא אמינים. ל פי רובעטעויות התקן הינן  �

 ) אינם מושפעים.ib -אומדני המקדמים (ה �

הסטטיסטיים יהיו  t -הרי שה, אך אומדני המקדמים בעצמם אינם מושפעים, מדי קטנות הינןאם טעויות התקן  �

נכון אם טעויות  ואה. ההיפך מדי קרובותלעיתים  ידחנהתגדולים מדי והשערות האפס שאינן מובהקת סטטיסטית 

  .מדי גדולות הינןהתקן 

  

ם חסרי הטייה ובעלי מינימום ינהאמדים ה ו אזאן נכונות, ינה הלינארית המרקוב קובע שאם הנחות הרגרסי-משפט גאוס

בפרקטיקה ופעם שנייה שאמדים אלטרנטיביים  התקייםלעשויים שלא  ושונות. המגבלות של המשפט הן שפעם אחת תנאי

והן  . דוגמאות לאמדים אלטרנטיביים כוללים הן את אמד הריבועים הפחותים המשוקלליםיותר יעיליםעשויים להיות 

הסטטיסטיים של מקדמי הרגרסיה כאשר גודל המדגם  t -במטרה לפרש את ה את אמד הסטיות האבסולוטיות הפחותות.

המדגמים הינם  ל פי רובע. בפרקטיקה, בפרקטיקה תקיימותמהנחות הבסיס של הרגרסיה הלינארית י כלהניח  לינועקטן, 

   הסטטיסטיים באמצעות טעויות תקן הומוסקדסטיות בלבד. t -מר, שניתן לחשב את הגדולים, כלו

 

  להלן פרטי המשרד:

ניתוחים כמותיים במכשירים פיננסיים בביצוע בוטיק ייעוץ והדרכה המתמחה  נוהימשרד הייעוץ הכלכלי שווי פנימי 

ובמדידת סיכונים לצורכי יישום הוראות רגולטוריות ותקינה חשבונאית, פיתוח, יישום ותיקוף מודלים בתחומי ניהול 

המתקדמים והאקטואליים הסיכונים ובנושאים נוספים, וכן בהעברת סמינרי הדרכה בארגונים הכוללים את הנושאים 

משרדי רואי , בישראל פרטיותו חברות ציבוריות , בין היתר,יםנמנבין לקוחות המשרד  ביותר בשוק ההון ובניהול סיכונים.

  חשבון, משרדי ייעוץ כלכלי וגופים פיננסיים.
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  מר רועי פולניצרפרטי השכלת מעריך השווי מטעם שווי פנימי:  להלן

בכלכלה עם התמחות  מאוניברסיטת בן גוריון(בהצטיינות)  BA(בהצטיינות) במנהל עסקים, תואר MBA ואר בעל ת

 הסמכה ,)QFV( מעריך שווי מימון כמותיבהסמכה כ ,)CFV( מעריך שווי מימון תאגידיבמימון, מחזיק בהסמכה כ

, )CRA( סיכוני אשראי אקטוארכ , הסמכה)MRA( אקטואר סיכוני שוקכ , הסמכה)FEM( מודליסט פיננסי וכלכליכ

 אקטואר סיכוני חייםכ , הסמכה)IRA( אקטואר סיכוני השקעותכ , הסמכה)ORA( אקטואר סיכונים תפעולייםכ הסמכה

)LRA( אקטואר סיכונים פנסיונייםכ הסמכהו )PRA לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים ) כולן מטעם

 האיגוד העולמי למומחי סיכוניםמטעם  )FRM( סיכונים פיננסיים כמנהל, ובעל הסמכה בינלאומית )IAVFA( בישראל

)GARP( כמנהל סיכונים מוסמךהסמכה ו )CRM( מטעם האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים )IARM.(  

  

  אמורכהאקטואר הפיננסי להלן פרטי ניסיונו המקצועי של 

תאגידים ומגזרים  שווי בהערכת הלשעבר מרצ מעריכי שווי בלתי תלויים. –ים של משרד הייעוץ הכלכלי שווי פנימי בעל

 בנגזרות, מרצה ביחידה ללימודי חוץ של אוניברסיטת אריאלבסטטסיטקה ותהליכים סטוכסטיים , מרצה במט"י חיפה

בבית הספר  ניתוח דוחות כספיים והערכות שווימרצה ב, אחווהבמכללה האקדמית  בפקולטה לניהול ניהול סיכוניםו

, ד"ר שילה ליפשיץ של בתחום ניהול הסיכונים בבנקאות הישראלית, עוזר מחקר במכללה האקדמית אשקלון לכלכלה

ישראל), מנהל סיכונים וראש תחום  Russell Bedford כיום( רביד–רווה חשבוןהראש תחום הערכות השווי במשרד רואי 

מנהל סיכונים ומודליסט ראשי של ועדת  ,בע"מ עגן יעוץ אקטוארי פיננסי ועסקיחברת  שווי הוגן של

ומרצה בקורסים בתחום ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים ובניהול תיקים בקורס  באוניברסיטת בן גוריון השקעות

  .לבחינות הרשות לניירות ערך לרישיון מנהל תיקים בישראל הכנה פרטי
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